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Deze algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk. De meest recente versie (inclusief da-

tum van publicatie) staat altijd op onze website. 

 

Artikel 1. Definities 

Hieronder staat een omschrijving van enkele belangrijke woorden en begrippen. 

 

1.1 VandeBoer Met VandeBoer bedoelen we de organisatie VandeBoer bv. 

1.2 VandeBoer.nl 

 

Met VandeBoer.nl bedoelen we het platform met de beschikbare functies 

en services. 

1.3 Platform 

 

Met platform bedoelen we de online infrastructuur. Er zijn afzonderlijke 

platforms voor producenten en consumenten. Producenten kunnen op hun 

platform een profiel aanmaken en producten aanbieden, consumenten kun-

nen via hun platform producten bestellen. 

1.4 Gebruikers 

 

Met gebruikers van VandeBoer.nl bedoelen we zowel producenten als con-

sumenten. 

1.5 Producent Een producent heeft een profiel en een webshop op VandeBoer.nl. 

1.6 Consument 

 

Een consument is de persoon of entiteit die producten via het platform 

koopt. 

1.7 OPP 

 

Met OPP bedoelen we Online Payment Platform. Dit is een gespecialiseerde 

betalingsdienstverlener voor platformen en marktplaatsen. 

1.8 Herroepingsrecht 

 

De mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van 

de overeenkomst. 

1.9 Bedenktijd 

 

Met bedenktijd bedoelen we de termijn waarbinnen de consument gebruik 

kan maken van zijn herroepingsrecht. 

1.10 Overmacht 

 

Met overmacht bedoelen we elke vreemde oorzaak of omstandigheid welke 

in redelijkheid niet voor risico van VandeBoer en/of de producent kan ko-

men. Hieronder vallen bijvoorbeeld: vertraging bij of wanprestatie door 

toeleveranciers, verstoringen in internet, elektriciteit, e-mailverkeer, ge-

leverde technologie etc., vervoersproblemen, stakingen, overheidsmaatre-

gelen, aanvoervertragingen, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikan-

ten, ziekte van personeel. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de organisatie VandeBoer, het gebruik van het 

platform, producenten, consumenten en de tussen hen tot stand gekomen leveringen. 

 

Artikel 3. Registratie van een producent 

Producenten moeten locatie-, bezoek- en productgegevens invoeren, en/of controleren en aanvullen. 

Als onderdeel van de registratie wordt via OPP een persoons- en betalingsverificatie doorlopen om de 

identiteit vast te stellen. 

 

Artikel 4. Inhoud en informatie delen 

Een producent is eigenaar en verantwoordelijk voor gegevens en informatie die hij via het platform 

verstrekt. 
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Artikel 5. Registratie van een consument 

Consumenten kunnen, met of zonder account, bestellingen plaatsen. Als gegevens worden gevraagd, 

gelden de volgende regels: 

1. Gebruik uitsluitend échte gegevens, geef géén valse gegevens op. 

2. Maak geen account voor iemand anders aan, tenzij je toestemming hebt van die persoon. 

3. Als je jonger bent dan 18 jaar moet je toestemming hebben van een van je ouders, of wet-

telijk vertegenwoordiger, om een bestelling te plaatsen. 

4. Geef een ander geen toegang tot jouw account en zorg voor een goede beveiliging. 

Bij misbruik volgt verwijdering van het account en kan eventuele schade worden verhaald. 

 

Artikel 6. Het aanbod 

1. Indien een product een beperkte houdbaarheidsduur heeft, wordt dit vermeld tenzij de be-

perking redelijkerwijs kan worden verondersteld. 

2. Indien een product onder voorwaarden wordt aangeboden, dan wordt dat nadrukkelijk ver-

meld. 

3. De beschrijving van een product moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling 

door de consument mogelijk te maken. 

4. Afbeeldingen van een product zijn een waarheidsgetrouwe weergave daarvan. 

5. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod van de producent zijn niet bindend. 

 

Artikel 7. De overeenkomst 

1. De overeenkomst tussen een producent en een consument komt tot stand op het moment van 

betaling door de consument. 

2. VandeBoer koppelt gegevens van producenten en consumenten uitsluitend aan elkaar voor 

noodzakelijke dienstverlening. 

3. VandeBoer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of een producent aan 

zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, voldoet of voldaan heeft, alsmede feiten en facto-

ren natrekken die van belang zijn voor een correcte afhandeling van een bestelling. 

4. VandeBoer is gerechtigd een producent te weigeren of, indien deze actief is, te royeren indien 

daarvoor reëele gronden aanwezig zijn. 

 

Artikel 8. Abonnement van producenten  

1. Een nieuw aangemelde producent betaalt de eerste drie kalendermaanden geen abonne-

mentskosten, alleen een commissie van 4%. Na deze periode geldt automatisch abonnements-

vorm Type 1 (abonnementsgeld €0,00/commissie 8%) 

2. Een producent kan de abonnementsvorm via zijn account wijzigen. Het nieuw gekozen abon-

nement is van toepassing vanaf de 1e dag van de eerstvolgende maand. 

3. Een producent kan het abonnement via zijn account pauzeren. Er kunnen dan geen producten 

meer besteld worden. De abonnementskosten worden vanaf de eerstvolgende maand gepau-

zeerd. 

4. Een producent kan een gepauzeerd abonnement via zijn account weer activeren. Consumen-

ten kunnen de online winkel vanaf dat moment weer zien en producten bestellen. De com-

missie geldt vanaf het moment van activatie, de abonnementskosten gaan vanaf de eerstvol-

gende maand weer in. 

5. Een producent kan zijn abonnement op ieder moment beëindigen. Vanaf de eerstvolgende 

maand worden geen abonnementskosten meer geïncasseerd. 

6. Bij het beëindigen van een abonnement dienen alle openstaande orders afgehandeld te zijn. 
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7. Bij het beëindigen van een abonnement wordt het account met alle ingevoerde profiel- en 

winkelgegevens definitief verwijderd.  

 

Artikel 9. Bestelling wijzigen en annuleren 

1. Indien een consument een bestelling wil annuleren of daarin iets wil verminderen, dient de 

consument contact op te nemen met de producent en dat per e-mail te bevestigen. Verreke-

ningen vinden plaats via het betalingsplatform. 

2. Indien een consument iets extra’s wil bestellen, moet een nieuwe bestelling geplaatst wor-

den. 

3. Indien een producent een bestelling wil annuleren of wijzigen, dient de producent contact op 

te nemen met de consument en dat per e-mail te bevestigen. Verrekeningen vinden plaats 

via het betalingsplatform. 

 

Artikel 10. Bestellen en afrekenen 

1. Bestellingen worden via iDeal afgerekend.  

2. Alle betalingen komen op een derdenrekening van het betalingsplatform van OPP. OPP heeft 

daarvoor een goedkeuring en staat, zoals gebruikelijk, onder toezicht van de AFM. 

 

Artikel 11. Betaling en prijzen 

1. Abonnementsgelden voor producenten worden aan het begin van elke maand per automati-

sche incasso door VandeBoer geïnd. 

2. De omzet van een producent wordt elke maand door OPP aan de producent overgemaakt, 

onder inhouding van de commissie. 

3. Prijzen zijn in Euro’s. 

4. Producenten hebben te allen tijde het recht om productprijzen voor toekomstige bestellingen 

te wijzigen. 

5. De consument dient onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan de producent 

te melden. 

 

Artikel 12. Afhalen 

1. Het afhalen van de bestelling vindt plaats bij de producent, binnen het door de consument 

gekozen tijdslot. 

2. De consument dient, indien van toepassing, rekening te houden met de afhaalinstructies van 

de producent. 

3. Indien de consument de bestelling niet heeft afgehaald, dient hij contact op te nemen met 

de producent. De verantwoordelijkheid ligt bij de consument. 

 

Artikel 13. Overmacht 

1. Producenten en/of VandeBoer zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door over-

macht. 

2. Indien een overmacht situatie zich voordoet en ervoor zorgt dat een bestelling in redelijkheid 

niet meer kan worden uitgevoerd of verlangd, zal de producent de consument daarover infor-

meren en met een voorstel voor afwikkeling komen. De consument kan het voorstel wel of 

niet accepteren. 

3. Indien de consument kiest voor terugbetaling dan zal de producent ervoor zorgen dat de be-

taling via OPP naar de consument wordt teruggestort. 
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Artikel 14. Herroepingsrecht 

1. De consument kan een bestelling binnen 14 dagen herroepen behalve voor: 

a. producten die snel bederven; 

b. producten met een beperkte houdbaarheid (14 dagen); 

c. producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezond-

heidsbescherming of hygiëne en/of waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. 

2. Voor versproducten zoals groente, fruit, bloemen, vleeswaren, zuivel etc. is na levering, 

geen herroepingsrecht. 

 

Artikel 15. Herroepingsrecht door de consument 

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenk-

termijn van 14 dagen aan de producent. 

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking 

teneinde het product in oorspronkelijke staat terug te kunnen leveren. 

3. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, 

overhandigt de consument het product aan de producent. 

4. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het ge-

volg is van het gebruik van het product dat verder gaat dan toegestaan is in lid 2. 

5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt 

bij de consument. 

 

Artikel 16. Gedragsregels 

Voor het gebruik van VandeBoer.nl gelden gedragsregels. Die zijn nodig voor de veiligheid en voor een 

goede bescherming van de privacy. Dit zijn de belangrijkste gedragsregels: 

1. Je mag VandeBoer.nl niet gebruiken voor onwettige doeleinden of voor het plaatsen van aan-

stootgevende, haatdragende of bedreigende inhoud. 

2. We verwachten van je dat je de rechten van anderen respecteert, dat doen we zelf ook. 

3. Je mag niet zonder schriftelijke toestemming gebruik maken van tekst en beeld van de web-

site van VandeBoer. Dit geldt ook voor het gebruik van onze naam, logo, handelsmerk(en) of 

afgeleiden daarvan. 

4. We stellen het op prijs als je reageert, commentaar of suggesties geeft. Je bent hiertoe ui-

teraard niet verplicht. VandeBoer mag alle reacties, commentaar en suggesties gebruiken, 

we zijn niet verplicht daarvoor te belonen. 

5. Als je je niet aan de algemene voorwaarden houdt, kunnen we de toegang tot VandeBoer.nl 

geheel of gedeeltelijk stopzetten. Dat geldt voor zowel de ‘letter’ als de ‘geest’ van de re-

gels. 

6. Als je een risico veroorzaakt voor gebruikers of voor ons, of als je gedrag kan leiden tot 

juridische stappen tegen ons of tegen gebruikers, kunnen we de toegang tot VandeBoer.nl 

geheel of gedeeltelijk stopzetten. 

 

Artikel 17. Privacy 

1. VandeBoer is zich bewust en hecht veel waarde aan ieders privacy en de bescherming daar-

van. We hebben daarom een separate privacyverklaring die eveneens beschikbaar is via onze 

website www.vandeboer.nl. 

2. We verwerken gegevens van producenten en consumenten voor zover dat nodig is voor be-

stellingen en afleveringen. Door het accepteren van de algemene voorwaarden wordt daar-

voor nadrukkelijk toestemming verleend. 

 

http://www.vandeboer.nl/
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Artikel 18. Aansprakelijkheid en geschillen 

1. VandeBoer.nl is een softwareproduct, een online platform. VandeBoer kan niet garanderen 

dat het platform altijd online beschikbaar is, zonder fouten, storingen, vertraging of onre-

gelmatigheden – een softwareproduct is immers nooit 100% veilig. Wij streven wel naar 

100%. 

2. VandeBoer is niet aansprakelijk voor schade welke geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, 

het gevolg is van de kwaliteit (waaronder eventuele besmettingen en ziektes) van door een 

producent verstrekte producten. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de producent. 

3. De producent zal ervoor zorgen dat geleverde producten voldoen aan de eisen die daar rede-

lijkerwijs aan kunnen worden gesteld. 

4. De consument wordt geacht zelf de producten te controleren op eventuele afwijkingen op 

het moment van levering. 

5. Klachten of afwijkingen met betrekking tot zichtbare gebreken, dienen uiterlijk binnen 24 

uur kenbaar gemaakt te worden bij de producent. 

6. VandeBoer controleert niet actief wat producenten plaatsen en we oefenen daarop ook geen 

invloed uit. We verwerpen aanstootgevende, ongepaste, obscene, illegale of andere afkeu-

renswaardige inhoud maar kunnen daarvoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld 

worden. 

7. De verantwoordelijkheid voor acties, inhoud of informatie, ligt bij de producent. VandeBoer 

is daar niet verantwoordelijk voor. 

8. VandeBoer is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals winstderving of andere door de pro-

ducent of consument geleden schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze gebruiks-

voorwaarden. 

9. Wanneer VandeBoer wel aansprakelijk gesteld wordt voor schade die voortvloeit uit deze ge-

bruiksvoorwaarden, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 150,- per situatie. 

Dit bedrag heeft geen relatie met de waarde die het voor gebruikers heeft. 

10. Op alle geschillen geldt het Nederlands recht. 

 

Artikel 19. Overige regels en voorwaarden 

1. Deze algemene voorwaarden zijn de enige voorwaarden tussen gebruikers en VandeBoer. Eer-

dere algemene voorwaarden zijn niet meer geldig. 

2. Als een deel van deze algemene voorwaarden niet-afdwingbaar blijkt te zijn, blijft het reste-

rende deel volledig van kracht en geldig. 

3. Er geldt geen 'gewoonterecht'. Als we een onderdeel van deze algemene voorwaarden niet 

afdwingen, betekent dit niet dat we automatisch toestemming geven iets te doen wat niet 

kan of mag. 

 

Artikel 20. Wijziging van de algemene voorwaarden 

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. We 

raden producenten en consumenten aan om de algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen om 

op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen. De meest recente versie (inclusief datum van publi-

catie) is beschikbaar via onze website. 

 

 

Vragen of een verzoek indienen? 

 

Stuur een e-mail naar info@vandeboer.nl. 

mailto:info@vandeboer.nl

